
Výkonná s spolehlivá
Spolehlivost, ergonomii a precizní provedení s důra-
zem na detail ocení i ti nejnáročnější zákazníci.

Díky široké škále produktů a typů provedení podstav-
ců pro samostatné horní moduly lze poskládat různé 
kombinace a sestavit bloky varné techniky pro jakou-
koliv kuchyni. 

Kompaktní a funkční
Vysoká kvalita použitých materiálů je zárukou spoleh-
livého varného řešení. 

Série function 600 i 650 obsahují elektrické a plynové 
sporáky s troubou se skleněnými nebo nerezovými 
dvířky nebo samostatné horní moduly bez trouby. 

Sklokeramické desky, vařiče těstovin, fritézy, vodní 
lázně, grilovací desky a grily jsou samostatné horní 
moduly, které lze doplnit o podstavec otevřený nebo 
uzavřený s dvířky. Můžete si tak sestavit blok varné 
techniky v jedinečném designu přesně dle potřeb 
Vašeho personálu i provozu.

VARNÁ TECHNIKA

MODULAR
VELKOKUCHYNĚ

OD PROJEKTU PO REALIZACI
function 600 | function 650



Varná technika 

function 600

Varná technika 

function 650

Spolehlivé řešení pro menší kuchyně

Série Function 600 najde uplatnění především                
v kuchyních bister, kaváren a snack barů, jejichž 
prostor je omezený a je potřeba efektivně využít 
každý milimetr.

Menší kuchyně s vyššími nároky

Stejně jako série function 600 je i tato série vhodná pro umís-
tění do kuchyní, kde je potřeba počítat s menšími prostory. 
Svým výkonem se série řadí k vyšším řadám.

Varná technika function 650 vyniká zejména vysokou efektivi-
tou a nízkou spotřebou energie.



MODULAR function (řada 600, a 650)

Plynové sporáky Plynové tálové sporáky

Grilovací desky Vodní lázeně Fritézy plynové
Fritézy elektrické

Lávové grily

Elektrické sporáky Sklokeramické desky

Vařiče těstovin

Projekce - Varná technika na míru

Blok varné techniky Vám navrhneme a sestavíme na míru, 
dle vašich požadavků. 

Kuchyně projektujeme od začátku našeho působení na trhu 
profesionální gastronomie a za tu dobu jsme realizovali 
stovky malých i větších zakázek a posbírali velké množství 
zkušeností.

GASTROFORM: Servisní a prodejní partner

Firma GASTROFORM je přímým dovozcem, servisním a 
obchodním partnerem italského výrobce varné techniky 
MODULAR. Složitější zařízení Vám na místě nainstalujeme a 
zapojíme. Na varnou techniku dodanou naší �rmou posky-
tujeme záruční i pozáruční servis.

Varnou technologii Vám navrhneme přesně dle typu provo-
zu, velikosti kuchyně a potřeb personálu. V případě zájmu o 
vybavení celé kuchyně Vám zpracujeme podrobnou projek-
tovou dokumentaci.

Nerez k varné technice

V případě zájmu doplníme varnou tech-
niku o nerezový nábytek na míru.

Nerezový nábytek vyrábíme na zakázku, 
dle individuálních požadavků zákazníka 
a konkrétního gastronomického provo-
zu. Nerezový nábytek vyniká svým preci-
zním provedením, moderním vzhledem 
a velmi vysokou kvalitou.

V naší nabídce nerezového nábytku 
najdete nerezové digestoře, nerezové 
pracovní stoly, nerezové police, skříňky 
a regály, nerezové mycí stoly a dřezy, 
vyhřívané režony a další...



INFO@GASTROFORM.CZ

603 821 268 / 546 223 099

GASTROFORM, s.r.o.
VELKOKUCHYŇSKÁ ZAŘÍZENÍ

WWW.GASTROFORM.CZ

WWW.PROFIKUCHYNE.CZ

Centrála, servis, a školicí středisko:  

Ondrova 9, Brno 635 00
Pobočka: Žižkova 566, Havl. Brod 

Na trhu profesionálních gastronomických technologií podnikáme od 
roku 1997. Od té doby jsme realizovali stovky malých i velkých 
zakázek. Velké množství zkušeností poskytujeme klientům z řad 
restaurací, kaváren, cukráren, barů, školních kuchyní, řeznictví, 
pekařství a dalších gastronomických provozů. Soustředíme se na 
kvalitu, precizní služby a spolehlivé výrobky. K dodaným 
technologiím zajišťujeme odborný záruční i pozáruční servis.

V naší živé kuchyni v Brně pořádá-
me pravidelné prezentace a 
školení moderních technologií pro 
kuchaře, kuchařky i majitele 
restaurací. 

Prezentace a školení

Podrobná technická a projektová 
dokumentace na míru danému 
provozu. Projekty navrhujeme s 
důrazem precizní zpracování a 
efektivní využití pracovního 
prostoru.

Projekce a vizualizace

Rodinná �rma, více než 20 let na trhu

Na námi dodanou technologii 
poskytujeme odborný záruční a 
pozáruční servis. Naši servisní 
technici jsou pravidelně proško-
lováni a mají příslušné certi�kační 
testy.

Odborný servis

VELKOKUCHYNĚ

OD PROJEKTU PO REALIZACI

Vybrané reference

Restaurace: Sluneční dvůr (Brno), Arcadia Ristorante Grill & Bar  (Břeclav), Bistro Selská (motorest Havlíčkův Brod), 
Simplé restaurant (Brno), Lanáček Otrokovice, Siam Thai (Brno), Golf Hotel AUSTERLITZ (Slavkov u Brna), Hotel Old 
Town (Brno), U Bláhovky (Brno), Adventure golf Horní Bezděkov, Tuřanská beseda (Brno), Zdravý Restaurant (Brno)

Kavárny a bary: Monogram Espresso bar (Brno), Rudolf Jelínek (Vizovice), Café & Bistro Bílá Vrána (Brno), BM Vinařství 
(Tvrdonice), Hotelový bar v Alicante (Španělsko), Little something (Brno), Kavárna a cukrárna Elvíra (Praha), Španěl-
ský bar Don Pintxos (Brno), Golden Café (Zlín), Arcadia Cafe Bar (Břeclav)

Podnikové restaurace a jídelny: Lorenc Logistic (Klatovy), BIOVENDOR (Brno), BMT Medical Technology (Brno), Nera 
(Brno), Club restaurant Remet (Brno), Café restaurant Bibus (Brno), Lohmann & Rauscher, REUS

Školní kuchyně: Panda Learning Center (Praha), MŠ Kamechy (Brno), SOŠ a SOU Blansko, Odborné učiliště a praktic-
ká škola Mohelnice

Domovy pro seniory:  Domov pro seniory Zastávka, Domov pro seniory Skalice

Výrobny:  Výrobna hranolek Fresh Fries (Brno), Rozárka‘s Cake - bezlepková pekárna (Praha)

Jsme tu pro Vás 
od roku 1997


